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Általános tudnivalók
 Előadás (14 héten át heti 1 alkalom, VIMIAA00, VIMIA405)
o Szerda 12-14 Q-I

 Gyakorlat: 6 alkalom (VIMIA405: 7 alkalom), 2.héttől kéthetente
o Opcionális beugrók a gyakorlatokon,
o de kötelező megjelenés (4/6, VIMIA405: 7/5)
o G17 (emelt szintű) péntek 10-12 páratlan heteken (áthelyezve: IB413)
 A tárgyfelelős tartja, több tudást ad, számonkérés azonos
 Átjelentkezés az 1. hét végéig: gonczy@mit.bme.hu (átlag megírásával)
 Előadók

Dr. Pataricza András, tárgyfelelős,
G17 emelt gyakorlat

Gönczy László
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Bergmann Gábor

Gyakorlatvezetők (normál kurzusok)

Hegyi Bálint
(G01, G11)

Farkas Rebeka
(G02, VIMIA405 G1)

Szárnyas Gábor
(G02)

Balogh László
(G03, G10)

Molnár Vince
(G07, G09)

Elekes Márton
(G08)

Klenik Attila
(G12, G15)

Búr Márton
(G05, G06)

Szilágyi Gábor (G13)

Gujgiczer Anna (G14)
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Graics Bence (G16)

Tárgykövetelmények (VIMIAA00)
 Házi feladat (30 pont)
 ZH
o
o
o
o

ZH1 (35 pont): március 30. 8-10. (8. hét csütörtök)
ZH2 (35 pont): május 11. 8-10 (14. hét csütörtök)
Beugró feladatok + “konstruktív” feladatok
Mindkét ZH pótolható egyszer (pótZH: május 18. 8-10: PZH1, 10-12:PZH2)

 Feltétel: elégséges HF + elégséges ZH1 + elégséges ZH2 (40/100)
 Plusz pontszerzési lehetőségek:
o
o
o
o

Rendszeres készülés a gyakorlatokra (“opcionális beugró”), 8 pont
Bemelegítő HF 4 pont, leadás: 5. hét vége
Szorgalmi feladatok (10): félév közben kiadva, leadás: 14. hét vége
ZH * feladatok (5 + 5), ha ZH egyébként jeles

IMSc-re
váltható

 Plusz pontok beszámítása:
o Jegyjavítás
ha a kötelező számonkérésekből az elégséges megvan, de a jeles nincs
o IMSc pont (csak a dőlttel jelzett):
ha a kötelező számonkérésekből a jeles megvan
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Házi feladat








Egyéni feladat kiadva: 3. hét, beadás: 12. hét
Állapotgép modellezés (Yakindu)
Elektronikus leadás, szóbeli védés
Pótlás: pótlási héten
Egyszeri konzultációs lehetőség + fórum
Modell alapon generálva/tesztelve…
Téma
o Sakkóra
o Egyedi(esített) funkciók
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VIMIA405 keresztfélév
 Tárgykövetelmények: 1 ZH + 2 HF
o 1 ZH, 14. héten (május 11.), beugróval
o PZH: pótlási héten (május 18.)
o Aláíráspótló („PPZH”): vizsgaidőszakban, később hirdetjük

 HF
o HF1: Mint VIMIA00 (állapotgép modell, 12. héten)
o HF2: az állapotgép modell kiegészítése, leadandó a 14. héten
 akinek van elfogadott, megvédett korábbi feladata, írjon
(remo@inf.mit.bme.hu)

 Gyakorlati részvétel kötelező (5/7 alkalom, 2. héttől), a 14. heti
gyakorlat időpontját később hirdetjük
 Feltétel: elégséges HF1 + elégséges HF2 + elégséges ZH
 Plusz pont szerzés: bemelegítő hf, opcionális kisZH
 iMSC pont nincs
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Elérhetőségek
 Tárgyhonlap
o https://www.inf.mit.bme.hu/edu/courses/remo
o Segédanyagok, hírek, eredmények, HF feltöltés (BME Címtár!)
o RSS: https://inf.mit.bme.hu/edu/courses/remo/news/feed

 Általános kérdések-válaszok
o http://q2a.inf.mit.bme.hu/
o Lehet válaszolni is
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Elérhetőségek
 Tárgy feltételei, ütemezése
o Neptun
o Tárgyhonlap „Adminisztratív tudnivalók” oldala

 HF technológiai kérdés
o http://q2a.inf.mit.bme.hu/

 Gyakorlati alkalom csere (indokolt esetben): űrlap
 Házi feladat
o Korábbi félévben elfogadott HF beszámítása: űrlap (feb. 26-ig)
o Tartalmi/szervezési kérdés: remo-hf@inf.mit.bme.hu

 Ha ezek nem segítenek..
o remo@inf.mit.bme.hu
o előzetes validálás: „osztályfőnök-teszt”
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